
 

 

Els Canons- Garbet- Cap Ras 
 
Codi: 5 

 

Superfície i municipis que es comprenen: 
 
245’40 ha. Llançà i Colera. 
 

Delimitació: 
 
Des de la platja de Cap Ras, prenem el límit de la urbanització fins el camí que 
condueix a la carretera C-252, i d'aquest punt, per la carena, fins el coll de 
Grifeu. Baixem en direcció nord fins l'entrada del túnel del tren per pujar seguint 
la via al coll de Sant Antoni. Des del coll baixem pel còrrec fins al càmping i en 
direcció est fins el port de Colera, resseguint el poble i incloent els horts. Per la 
línia de costa enllacem amb el punt inicial, incloent la franja marina. 

 
Caracterització de l’espai: 
 
Espai litoral de gran bellesa paisatgística, que separa la platja de Garbet de la 
platja de la Figuera. L’espai està format per dues penínsules de petites 
dimensions constituïdes per roques metamòrfiques, on encara es poden observar 
les restes del cultiu de la vinya i l’olivera, que tant havien caracteritzat aquesta 
zona de l’Empordà. 

L’àrea conserva encara un estat força bo, tot i estar envoltat per les diferents 
urbanitzacions de Llançà i el nucli urbà de Colera. El conjunt d’ambients litorals 
que inclou són variats, apareixent platges de sorra, platges de còdols, penya-
segats litorals, timonedes de cap d'ase i brolles d'estepes i brucs, cobertes en 
gran part per pinedes de pi blanc. Al vessant meridional de la muntanya dels 
Canons trobem una extensa repoblació de pi pinastre (Pinus pinaster) on, 
darrerament, també s'ha recuperat el conreu de la vinya.  

Des del punt de vista de la construcció, és un espai buit que trenca el continu 
urbà d’urbanitzacions que s’estén des del Port de la Selva fins a Llançà, 



 

 

continuant per Grifeu fins a Colera. Si s’urbanitzés aquest espai, el continu urbà 
seria constant entre el Port de la Selva i Colera.   

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Es tracta d'un tram de costa poc urbanitzat amb retalls de vegetació de substrats 
sorrencs (psamòfila), molt rara al sector més septentrional del litoral gironí, on 
hi creixen espècies com Calystegia soldanella, Euphorbia paralias, Matthiola 

sinuata, Polygonum maritimum, Echinophora spinosa, Pancratium maritimum i 
Parapholis filiformis. Als roquissars s'hi troba ben representada l'Armerietum 

ruscinonesis, associació litoral constituïda per diverses espècies rupícoles 
endèmiques. Al Cap Ras apareixen algunes espècies anuals força interessants 
com Valantia hispida i Evax pygmea. Cal indicar l'existència d'un fons marí molt 
divers, on es combinen els substrats sorrencs ocupats per praderes d'altina 
(Posidonia oceanica), hàbitat prioritari segons la directiva 67/97/CE,  i els 
substrats rocosos. 

Presència d’ocells dels roquissars i penya-segats com la merla blava (Motacilla 

flava), el pela roques (Tichodroma muraria) -hivernant-  i el falco pelegrí (Falco 

peregrinus). També s’observen ocells marins com el corb marí gros 
(Phalacrocorax carbo), probablement l’emplomallat (P. Aristotelis ssp 

desmarestii), el mascarell (Morus bassanus) i les baldrigues (P.mediterranicus, 

P. yelkouan). 

 

Qualificació urbanística: 
 
Colera  
 

• Sòl no urbanitzable: 
- Clau 16 Zona rústec. 
- Clau 17 Zona agrícola. 
- Clau 18 Zona pública susceptible de 

replantació. 
- Clau 19 Zona Especial. 

 

Llançà  
 

• Sòl urbanitzable programat: 
 

- Pla Parcial 11. 
 
• Sòl no urbanitzable: 

- Clau MT 
 

Construccions existents: 
 

Edifici de restaurant de poca alçada arran de platja i edifici dels serveis del 
càmping de dues plantes. Especialment greu és l’ocupació i la minva que pateix 
la sorra de la platja amb la superposició de terres per aparcaments. Hi ha tres 
xalets a la vessant sud de la muntanya dels Canons. També hi ha una dàrsena 
particular. Petita badia natural -l’Ansa de Terrimbou- de trets geogràfics 
característics. 



 

 

 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Zona sotmesa a una elevada freqüentació, principalment als mesos d'estiu, amb 
la consegüent obertura de nombrosos camins així com l'acumulació de residus 
en tota la zona. La presència de nombroses embarcacions ha afectat 
negativament a les praderes d'altina. 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Evitar la seva urbanització atorgant a aquest espai una funció de trencament del 
continu urbà a primera línia de costa. Els objectius de qualitat ambiental que es 
proposen són: - limitar la circulació de motocicletes pels camins que recorren el 
cap Ras, així com de vehicles a la platja de Garbet; - regular l’ancorament 
d'embarcacions i establir plans de protecció efectius de les praderes d'altina, 
principalment al perímetre de Cap Ras; - senyalitzar els camins que cal utilitzar 
per accedir a les diferents platges, evitant la trepitjada innecessària sobre 
comunitats de reraduna i de penya-segat. 

La zona representa una important connexió paisatgística que s’ha de mantenir 
lliure de tot tipus d’instal�lacions i construccions. Les esteses elèctriques haurien 
de córrer paral�leles a la línia del tren i pel costat de muntanya. S’ha de regular 
l’aparcament i no permetre el trencament de la fisonomia de la línia de carena 
pel costat de les urbanitzacions de Llançà. La punta de Canyelles ha de frenar les 
construccions d’habitatges allà on són ara, si no, es destruirà l’encant de la 
península de Cap Ras, la pista actual ha de fer de topant. 

Caldria englobar, com a La Valleta, tota la conca fluvial fins a les carenes de 
dreta i esquerra, amb un Pla Especial d' Ús i Gestió, ja que té moltes àrees de 
conreu i feixes. 

 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 

a) La bellesa paisatgística d’aquest tram de litoral que encara es conserva 
en bon estat, exigeix la classificació d’aquest espai com a sòl no 
urbanitzable especialment protegit, tot garantint la preservació de tots els 
seus valors ambientals. No es pot oblidar que aquest espai comptava 
parcialment amb l’antiga classificació de paisatge pintoresc, atorgada per 
Decret 1899/72 (BOE 24/10/1972). 
 

b) Aquesta proposta resulta incompatible amb les actuals determinacions 
contingudes al PGOU de Llançà, que preveuen la implantació d’una 
urbanització a l’àrea de Cap Ras. La manca de desenvolupament i 
d’execució d’aquest sòl urbanitzable programat permet instar la 
modificació puntual del Pla General de Llançà –el PP 11- i endegar el 
procediment corresponent per desclassificar aquests terrenys. 

 
c) Caldria també anul�lar les previsions contingudes al Pla General de Colera 

pel que fa a la Clau 19 Zona Especial, ja que permeten implantar en tota 
aquesta àrea edificacions unifamiliars aïllades que, malgrat les 
restriccions fixades al planejament pel que fa a cota màxima edificable, 



 

 

distància a ZMT, etc., malmetrien i desvirtuarien en forma irreparable la 
bellesa de l’indret. 

 
d) Convindria incloure tota l’àrea al Catàleg del Patrimoni Natural dels 

municipis de Llançà i Colera, així com impulsar la redacció i aprovació 
d’un Pla Especial de protecció del paisatge en el que es regulessin els 
camins i accessos, es preservés la zona de dunes i els espais arbrats, i es 
fomentés la recuperació dels conreus tradicionals en les zones amb 
presència de feixes i parets seques. 

 
e) En qualsevol cas, s’hauria de prohibir en aquesta zona la implantació de 

traçats aeris de línies elèctriques o telefòniques i les antenes de 
telecomunicacions, donat el seu impacte visual, així com prohibir-se les 
edificacions unifamiliars aïllades. 
 

 
f) Al sòl rústec amb Clau 16 de Colera caldria anul�lar la previsió 

d’implantar-hi instal�lacions residencials de propietat i promoció pública, 
que es conté a l’article 146 de la Normativa Urbanística. 

 
g) Convindria sol�licitar a l’administració competent en matèria de costes 

l’adopció immediata de mesures de protecció de la zona marítima amb 
presència de Posidònia, consistents en establir prohibicions de fondeig 
lliure en aquest sector, així com instal�lar trens d’ancoratge fixes que 
limitessin els punts i llocs de fondeig d’embarcacions. Totes aquestes 
mesures, en compliment de l’Ordre de 12.8.91 que declara protegides 
totes les espècies de fanerògames presents a la costa catalana i per 
implementar la conservació d’un hàbitat prioritari segons la Directiva 
Hàbitats de la Unió Europa (Directiva 92/42 CEE de 25.5.92). 

 
h) Sota el supòsit que la normativa urbanística no adoptés mesures 

intensives de protecció d’aquest tram de litoral, i a fi i efecte 
d’incrementar aquest règim de protecció, podria sol�licitar-se a 
l’administració de costes la promulgació de normes per a la protecció 
d’aquest tram de costa, que augmentin de 100 a 200 metres la zona de 
protecció i la línia mínima d’edificació, així com que incrementin l’amplada 
de la servitud de pas de 6 a 20m, establint una àmplia zona d’influència 
de 500 m o major, on es prohibeixi la creació de barreres 
arquitectòniques i de pantalles visuals que impedeixin la contemplació del 
paisatge, es preservin les zones de dunes i es regulin, de forma 
adequada, els accessos al mar. 

 
i) Seria d’interès estudiar la viabilitat de l’adquisició de part d’aquesta àrea, 

en especial la zona de Cap Ras, per part d’alguna institució o fundació de 
caràcter ambiental, per evitar, de forma definitiva, el risc de 
transformació urbanística dels terrenys i les pressions especulatives 
presents a l’àrea del litoral.  

 
j) L’espai s’hauria d’incloure a la Xarxa Natura 2000 pel fet que conté 

hàbitats o espècies considerades prioritàries segons la Directiva d’hàbitats 
que estan insuficientment representades a Catalunya. 

 



 

 

 


